
„Słoneczny Radlin i 
Rydułtowy”

 
spotkanie z Mieszkańcami 

Radlina

7 marca 2023r.



Aktualny stan projektu 

- 27 stycznia 2023 – końcowy termin składania ofert

- zostały złożone 3 oferty

- 2 spełniały założenia projektu oraz dopełniły 
warunków formalnych

- firma Ergo Ekologia oferująca tańsze pompy 
wycofała się z zamówienia po rezygnacji jej 
dostawcy pomp (Krommler)

- ostatecznie przetarg wygrała firma Eco-Team



Pompa ciepła c.w.u. - wzrost kosztów
Rodzaj instalacji Wkład mieszkańca po 

przetargu (15%
+VAT+dokumentacja)

wkład wpłacony różnica dla 
mieszkańca

wartość urządzenia 
po przetargu (brutto)

Pompa c.w.u. 9 964,10 zł 2 185,00 zł 7 779,10 zł 46 440,00 zł

Wzrost kosztów o 7 779,10 zł

Kwota 9 964,10 zł to koszt 6 kW 
pompy ciepła, zasobnika 300L wraz z 

montażem całości i dokumentacją.



Jaka pompa?

Hewalex PCCO Mono 6 z grzałką 6kW







Kocioł na pellet Heiztechnik
Rodzaj instalacji Wkład mieszkańca po 

przetargu (15%
+VAT+dokumentacja)

wkład wpłacony różnica dla 
mieszkańca

wartość urządzenia 
po przetargu (brutto)

Kocioł 16 kW 6 297,90 zł 3 468,40 zł 2 829,50 zł 29 224,80 zł

Kocioł 20 kW 6 600,30 zł 3 496,00 zł 3 104,30 zł 30 175,20 zł

Kocioł 24 kW 6 675,10 zł 3 751,30 zł 2 923,80 zł 30 996,00 zł

Kocioł 28 kW 7 052,30 zł 4 006,60 zł 3 045,70 zł 32 767,20 zł

Kwota podana w drugiej kolumnie to 
koszt kotła, zasobnika 300L, pomp, 
osprzętu wraz z montażem całości i 

dokumentacją.





Ustalenia z Urzędem Marszałkowskim
 - 9 lutego odbyło się spotkanie z kierownictwem i pracownikami Urzędu 

Marszałkowskiego na którym ustalono, że Urząd zgadza się na zwiększenie 

dofinansowania do droższych instalacji, jak również na zmniejszenie ich 

ilości gdyby mieszkańcy zrezygnowali ze względu na koszty,

- 17 lutego pomimo wcześniejszych zapewnień Urząd Marszałkowski wysłał 

pismo, w którym poinformował, że rozważy zwiększenie dofinansowania po 

przedstawieniu przez Miasto Radlin ostatecznej liczby uczestników oraz 

ostatecznych zwiększonych kosztów, ale decyzja będzie również 

uzależniona od dostępnych środków w budżecie Marszałka



Co dalej?

- do 9 marca prosimy o zdeklarowanie się czy 

zostają Państwo w projekcie na proponowanych 

warunkach,

- do 21 marca prosimy o wpłaty brakujących kwot, 

wcześniej zaprosimy Państwa (sms) do 

podpisania aneksów z nowymi kwotami.



Dziękujemy za uwagę.
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